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Et industrieventyr siden 1972
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1972 1974-76 2022

 Et av pionerselskapene i norsk oppdrettsnæring

 Startet med pågangsmot i en tid med fraflytting

 Lokalt eierskap og langsiktig perspektiv

 En lang reise frem til i dag 



Introduksjon til Lovundlaks
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Ansatte

32

Årlig produksjon

~11,000t

Oppstart

1972

Omsetning 2021

NOK ~748m

Lovundlaks i dag

Tuftet på god drift: fisk, folk og utstyr skal ha det bra

Fokus på bærekraftig vekst

Fortsette å investere
Konsesjoner, utstyr, infrastruktur og folk

Utforske nye arealer
Basert på de gode erfaringene fra 
dagens drift

Flere store pågående prosjekter
- Helgeland Smolt
- Sameksistens i praksis
- Havbruk til havs



1. Gode erfaringer med stor smolt – økt kapasitet under planlegging
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2. Bedre sameksistens i kystsonen – Prosjekt «Merdteine»
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3. Havbruk til havs utenfor Helgeland
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Helgeland - etablert infrastruktur å bygge videre på 

7



Lovundlaks utreder mulighetene for havbruk til havs
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- Utrede mulighetene gjennom etablering av Utror AS

- Høring nytt regelverk, høringsfristen var 2. mai i år
- Lovundlaks og Utror fokuserte bla. på følgende i høringsinnspillet:

- Tidlig risikoavlastning for å stimulere til næringsaktivitet og positive ringvirkninger på et så tidlig 
stadium som mulig

- God biosikkerhet for aktører som skal etablere produksjon i åpent hav
- Viktigheten av fleksibilitet knyttet til teknologiutvikling og geografisk plassering av 

produksjonsanlegg

- Merk: I høringsinnspillet tar Lovundlaks og Utror  til orde for:
- plikt til å operere anleggene fra Norge.
- bør være krav til kjøp av smolt, fôr og ilandføring for slakting i Norge. 

Begrunnelsen for dette er tredelt. For det første vil dette bedre ivareta kontroll med biologisk 
risiko. For det andre vil nærområder på land få ringvirkninger av at havområdene utenfor 
benyttes til oppdrett. For det tredje vil videreutvikling av verdikjeder i Norge bidra til bedre 
sikkerhet, så vel for fisk som for folk som skal operere anleggene.
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